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1. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura obowiązuje nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia 

dydaktyczne 

 

2. TERMINOLOGIA 

Zajęcia dydaktyczne – zajęcia o charakterze edukacyjno-wychowawczym, w toku 

których odbywa się nauczanie  

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Prorektor właściwy do spraw kształcenia 

 podpisywanie umów o zatrudnieniu specjalistów, nie później niż tydzień przed 

rozpoczęciem semestru 

Dziekan Wydziału 

 sporządza zbiorczy plan zajęć dydaktycznych na dany rok akademicki oddzielnie 

dla każdego kierunku (specjalności na kierunku filologia), poziomu i formy studiów 

 akceptacja obsady dydaktycznej przygotowanej przez kierownika jednostki 

organizacyjnej 

 powiadamia Dział Nauczania i Spraw Studenckich o liczbie godzin 

obliczeniowych 

 

Kierownik jednostki organizacyjnej 

 przygotowuje obsadę dydaktyczną na dany rok akademicki, obejmującą 

wszystkich pracowników danej jednostki i wszystkie zajęcia dydaktyczne zlecone 

jednostce przez dziekana 

 wyrażanie zgody na zmianę przydziałów zajęć dydaktycznych, dokonywane 

w trakcie trwania roku akademickiego 

 zgłaszanie korekt przydziałów zajęć do Działu Nauczania i Spraw Studenckich 
w terminie do 2 tygodni od daty ich wystawienia 

 

Nauczyciele akademiccy prowadzący moduł kształcenia 

 opracowanie i aktualizację programu przedmiotu oraz jego zgodność ze  

standardami 

 opracowanie modułu przedmiotu 

 terminowe i rzetelne prowadzenie zajęć dydaktycznych 

 przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porządku 

 przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej 



 WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

3 

 

4. TERMIN REALIZACJI 

Cały rok akademicki. 

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA 

 

4.1. O obsadzie zajęć dydaktycznych, a w szczególności o wyznaczeniu osoby 

prowadzącej przedmiot, decyduje Kierownik jednostki organizacyjnej, w której 

realizowany jest moduł kształcenia  

 

4.2. Prowadzący moduł kształcenia jest odpowiedzialny za jego realizację, w tym:  

 

a) opracowanie i aktualizację programu oraz jego zgodność ze standardami 

(dotyczy modułów objętych standardami), 

 

b) opracowanie modułu przedmiotu, 

 

c) ustalenie harmonogramu i zasad prowadzenia modułu kształcenia, sposobu 

kontroli osiąganych wyników przez studentów, spisu literatury, zasad BHP 

obowiązujących podczas zajęć laboratoryjnych oraz warunków uzyskania oceny 

końcowej, 

 

d) podanie studentom informacji o module kształcenia (zakres tematyki, forma 

zaliczenia, literatura) na pierwszych zajęciach,  

 

e) przygotowanie dokumentacji do zajęć praktycznych odbywających się 

w Placówkach Służby Zdrowia, 

 

f) wpisywanie ocen końcowych do kart okresowych osiągnięć studenta i indeksów, 

 

g) wypełnianie protokołów ocen końcowych. 

 

4.3. Do osoby odpowiedzialnej za daną formę zajęć w ramach przedmiotu należy: 

a) opracowanie i terminowe wydanie studentom materiałów niezbędnych do  

odbycia tej formy zajęć (tematy wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, 

zajęć praktycznych i materiałów pomocniczych), 

 

b) podanie studentom na pierwszych prowadzonych zajęciach programu zajęć  
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(zgodnego z Kartą przedmiotu), warunków zaliczenia prowadzonej przez siebie 

formy zajęć oraz spisu literatury, a także przeprowadzenie szkolenia BHP na 

zajęciach laboratoryjnych, zajęciach praktycznych, 

 

c) ustalenie i podanie do wiadomości studentom godzin konsultacji w ramach  

przedmiotu, 

 

d) prowadzenie katalogu ocen cząstkowych, 

 

e) dbałość o stan przygotowania i warunki prowadzenia zajęć zgodnie z instrukcją 

jednostki organizacyjnej (sale i pracownie dydaktyczne, stanowiska, sprzęt 

badawczo- pomiarowy, preparaty, stan bezpieczeństwa itp.) 

6. ZAŁĄCZNIK 

 

Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

 

Zarządzenie nr 717/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 12 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy 

 
Zarządzenie Nr 514/2011/2012 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 
z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów druków, na których należy 
przygotować dokumentację programów kształcenia 
       

Zarządzenie nr 727/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku Białej z dnia  9 października 2013 roku w sprawie wzorów dokumentów 

i ich obiegu w zakresie planowania, przydziału i rozliczania zajęć dydaktycznych 

na studiach I, II i III stopnia 

 


